
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

263

اهلوية  لدعم  العربية  الفضائيات  دور  تفعيل 
العربية اإلسالمية للقدس الشريف
بالتطبيق على النخبة الفلسطينية

)دراسة وصفية حتليلية(  

إعداد 

د. زهــــــري عــــــابد 

 أستاذ العالقات العامة المساعد، كلية اإلعالم، جامعة األقصى، غزة.

263



تفعي��ل دور الفضائي��ات العربي��ة لدع��م الهوي��ة العربية اإلس��المية 

لفلس��طينية ا لنخب��ة  ا عل��ى  بالتطبي��ق  الش��ريف  د. زه������ي��ر ع������ابدللق��دس 

264

ملّخص:
تقنية  يف  الهائل  والتطور  الت�صعينيات,  منذ  العربية  الف�صائيات  انت�صار  ظل  يف 
التكنولوجيا والبث الرقمي على وجه اخل�صو�س, والدور املهم الذي توؤديه الف�صائيات يف 
الفل�صطيني من ا�صطهاد من طرف  ال�صعب  ال�صعوب, وما يعانيه  ر�صم �صيا�صات و�صور عن 
ال�رصيف, والعمل على  القد�س  اإ�رصائيل, و�صعيها احلثيث لتهويد  ال�صهيونية يف  الع�صابات 

�صياع الهوية العربية الإ�صالمية للمدينة املقد�صة والقد�س ال�رصيف .
جاء هذا البحث ليتناول جانبًا يف كيفية تفعيل دور الف�صائيات العربية لدعم ق�صية 
ع�صوائية   عينة  على  ميداين  بحث  خالل  من  الإ�صالمية,  العربية  وهويتها  ال�رصيف  القد�س 
مكونة من )60( مفردة من جمتمع البحث من املمار�صني للعمل يف جميع املجالت املختلفة 
بني  مت�صاويًا  توزيعًا  وتوزيعها  والإعالمية  وال�صيا�صية  والثقافية  والجتماعية  ال�صيا�صية 

فئاته .
العربية  الهوية  لدعم  العربية  الف�صائيات  دور  تفعيل  اإمكانية  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 

والإ�صالمية للقد�س ال�رصيف يف حالة تخليها عن �صغوط �صيا�صة  الأنظمة احلاكمة. 
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Abstract:
The study aims at activating the role of the Arab satellite channels 

in advocating the issue of the holy Jerusalem and its Arab and Islamic 

identity particularly in the light of technological advancement and digital 

transmission. It is an established fact that satellites play a central role in 

highlighting the suffering of the Palestinians and the oppression of Israel 

(Jews) against Palestinian people, and their attempts to judaize Jerusalem.

A random sample of 60 items chosen from the population concerned with 

various political, cultural , social and media fields.

The study concluded that enhancing the role of the Arab satellites is very 

essential for supporting the Arab and Islamic identity of holy Jerusalem This 

would work only the Arab satellite channels give up the pressure of the ruling 

regimes.
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مقدمة:
يف ظل التطورات واملتغريات العاملية, وانفراد اأمريكا بال�صيطرة على العامل من خالل 
التقني,حيث  التطور  ما متلكه من قوة ع�صكرية واقت�صادية,وعامل مير مبرحلة جديدة من 
يف  املتمثلة  الت�صال  و�صائل  وثورة  املعلومات,  ثورة  هي:  ثورات  ثالث  فيه  امتزجت 
املجالت,  كل  يف  تدخل  الآن  اأ�صبحت  التي  احلا�صوب  وثورة  احلديثة,  الت�صال  تقنية 
)النجار:1988,�س35(, وكذلك يف �صوء النهيار اأو النك�صار يف املوقفني العربي والإ�صالمي 
جتاه ما يدور من اأحداث يف املناطق الإ�صالمية املختلفة عامة, ويف فل�صطني خا�صة, فاإن 
الق�صية الفل�صطينية, وتهويد القد�س, وما تقوم به ما ت�صمى »اإ�رصائيل« من حفريات حتت 
العربي  املواطن  حياة  يف  مهما ً  وعامال ً  طرق  مفرتق  ت�صكل  املبارك,  الأق�صى  امل�صجد 
فل�صطني عام  نكبة  والإ�صالمي منذ  العربي  العاملني  توؤثر على توجهات  والإ�صالمي, فهي 
1948م وحتى الآن, �صواء اأكانت هذه التوجهات �صيا�صية اأم ثقافية اأم اجتماعية, فاأ�صبحت 
ق�صية فل�صطني والقد�س من املفردات الأ�صا�صية بالن�صبة للعاملني العربي والإ�صالمي, وعلى 

خمتلف الأ�صعدة �صواء لل�صعوب اأو �صناع القرار ال�صيا�صي.
هذا  ا�صتمرار  يف  مهمًا  عاماًل  2000/9/28م  ومنذ  الأق�صى  انتفا�صة  �صكلت  لقد 
التاأثري, وزاد من ذلك بناء اجلدار العن�رصي الذي اأقدمت عليه اإ�رصائيل لتقطع اأو�صال ال�صعب 
الفل�صطيني وحتب�صه يف �صجن كبري, ومتنع التنقل بني قراه ومدنه من خالل احلواجز التي 
تزيد على اأربعمائة وخم�صني حاجزاً تقريبًا يف ال�صفة الغربية, وبعد اأن خرجت من قطاع 
غزة جعلته  �صجنًا كبرياً حمكمَا بح�صار ت�صارك فيه كثري من الدول الغربية والعربية, دون 
على  توؤثر  جمتمعة  العوامل  فكه,هذه  على  والإ�صالمي  العربي  العاملني  يف  اأحد  يقدر  اأن 
القبلتني  اأوىل  انتهاكات حلرمة  والإ�صالمي جتاه ما يجري من  العربي  الإعالمي  اخلطاب 
والذي  ومعراجه,  والت�صليم  ال�صالة  اأ�رصف  عليه  الكرمي  ر�صولنا  وم�رصى  احلرمني,  وثالث 
قال فيه الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم »ل ت�صد الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد: امل�صجد احلرام 
)taimiah.org(. وهو و�صط  للبخاري  الأق�صى »متفق عليه واللفظ  وم�صجدي هذا وامل�صجد 
َلْياًل  ِبَعْبِدِه  اأَ�رْصَى  الَِّذي  "�ُصْبَحاَن  تعاىل:  لقوله  حولها  اهلل  بارك  التي  املباركة  الأر�س 
ِميُع  ال�صَّ ُهَو  ه  اإِنَّ اآََياِتَنا  ِمْن  َيُه  ِلرُنِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا  الَِّذي  القد�س  �ْصِجِد  امْلَ اإِىَل  َراِم  احْلَ �ْصِجِد  امْلَ ِمَن 

رُي". )الإ�رصاء: اآية1( اْلَب�صِ
وعلى الرغم من �صيطرة اليهود وال�صهيونية العاملية على الإعالم يف العامل, وبخا�صة 
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وكالت الأنباء العاملية وال�صحف العاملية وحمطات التلفزة العاملية, وتوظيفه من طرف 
ت�صغيل  يف  وامل�صلمني  العرب  امل�صتثمرين  بع�س  ان�صغل  حني  يف  توظيف,  خري  اإ�رصائيل 
اأموالهم يف القنوات الف�صائية التي تن�رص الرذيلة والف�صاد يف العاملني العربي والإ�صالمي. 
ويف هذه الدرا�صة يحاول الباحث التعرف اإىل كيفية تفعيل دور الف�صائيات العربية لدعم 
ق�صية القد�س وحمايتها من التهويد والتدمري املربمج من طرف الع�صابات ال�صهيونية يف 
فل�صطني, وف�صح ذلك اأمام الراأي العام الدويل ليتبنى هذه الق�صية. حيث زاد دور الف�صائيات 
املعلومات  نقل  على  قا�رصاً  دورها  يعد  ومل  وتوزيعها,  املعلومات  جمع  على  قدرتها  يف 
فح�صب, بل اأ�صبحت تلعب دوراً مهمًا يف ر�صم ال�صور لل�صعوب والدول واملنظمات على حد 

.)Riffinand:1995,P813( صواء�

اإلطار النظري والتفسريي للبحث:

اأوالً: الدرا�صات ال�صابقة:
نظراً لأن هذه الدرا�صة من الدرا�صات اجلديدة التي مل يجد الباحث اأية درا�صات عربية اأو 
اأجنبية تعر�صت لها على حد علم الباحث, يف حني وجد الباحث عدداً من الدرا�صات ال�صابقة 
التي تتقاطع مع مو�صوع الدرا�صة يف بع�س النواحي, كما اأنها ل تدخل مبا�رصة يف اإطار 
درا�صته, وتتناول يف غالبيتها  دور الف�صائيات, اأو ا�صتطالع راأي النخبة, اأو الجتاهات نحو 
الف�صائيات العربية اأو الأجنبية, و تاأثري ا�صتخدامها على و�صائل الت�صال الأخرى والثقافة 
خمتلفًا  مو�صوعًا  تناولها  يف  عنها  الباحث  درا�صة  متيزت  حني  يف  والإ�صالمية,  العربية 
ال�رصيف,  للقد�س  الإ�صالمية  العربية  الهوية  دعم  يف  الف�صائيات  دور  تفعيل  وهو  وجديداً: 
حيث ا�صتفاد منها الباحث يف ال�صتدلل على م�صكلة درا�صته ومنهجيتها, والأدوات البحثية 

امل�صتخدمة فيها,  وقد عر�س بع�صًا منها على النحو الآتي: 

الإجابة عن  والثقافة", وهدفها  "الف�صائيات   ،)2007 )االأطر�س:  1-درا�صة 
ال�صوؤال: كيف يرى ال�صخ�س العادي امتزاج الثقافات عرب الف�صاء ؟ وهل للف�صائيات تاأثري 
على الهوية ال�صخ�صية والهوية العربية. ومن اأهم ما و�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج اأن ثالثة 
لتمازج  واإن  الف�صاء,  غزو  يف  مهددة  الهوية  اأن  يعتقدون  العرب  البالغني   )3/4( اأرباع 

الثقافات اأثراً �صلبيًا على جمتمعنا العربي وعلى القيم الجتماعية والهوية العربية.
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احلرة  قناة  االإعالميني جتاه  راأي  "ا�صتطالع  )ال�صيد:2005(،  2-درا�صة 
الف�صائية االأمريكية"،  التي �صعت اإىل التعرف اإىل اآراء عينة من الإعالميني حول قناة 
احلرة  الف�صائية الأمريكية لتتعرف على دوافعها, وم�صمونها العام, والإخباري, وتاأثريها 
والأهداف  العرب,  بها  تقدم  التي  وال�صورة  امل�صتهدف,  العربية,وجمهورها  الهوية  على 
التي ت�صعى اإىل حتقيقها ودور الإعالم العربي يف مواجهة الف�صائيات الأجنبية, واأهم ما 
تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج اأن الإعالميني يرون اأن الدافع الأ�صا�صي لبث قناة احلرة: هي 
اأنها بوق جديد للدعاية الأمريكية يف املنطقة العربية, يتفق الإعالميون الأكادمييون مع 
ال�صحفيني والعاملني بالتليفزيون على اأن احلرة ت�صعى اإىل حتقيق مزيج من الأهداف, بينما 

يرى الإعالميون بالإذاعة اأنها ت�صعى اإىل حتقيق اأهداف �صيا�صية.

الف�صائية  للقنوات  االأداء املهني  الغفار:2004(،"تقومي  3-درا�صة )عبد 
االإخبارية العربية يف �صوء اآراء عينة من النخبة االإعالمية امل�رصية ", التي 
هدفت اإىل تقومي الأداء املهني للقنوات الف�صائية الإخبارية العربية, حيث تو�صلت اإىل اأن 
التوجه ال�صيا�صي والعربي لقناة اجلزيرة يثري اختالفًا يف وجهات النظر بني املبحوثني من 
ي�صكك  ناحية  ب�صاأنها, فمن  الآراء  تباينت  الدرا�صة, حيث  الإعالمية يف عينة  النخبة  اأفراد 
كثريون يف اأهداف القناة وارتباطاتها, وم�صادر متويلها وتوجهاتها ال�صيا�صية, حيث يرى 
توجه  ذات  يراها  خا�س,ومن  �صيا�صي  توجه  ذات  اأنها   )%53( تقريبًا  العينة  اأفراد  ن�صف 
التي  العربية  اأو توجه �صبه ر�صمي )26%(, وينطبق ذلك على قناة  �صيا�صي ر�صمي )%10( 
اأنها ذات توجه  ال�صيا�صي, حيث ترى ن�صبة )%30.36(  الآراء ب�صاأن تقومي توجهها  تنق�صم 

خا�س, وترى ن�صبة )47%( اأنها ذات  توجه ر�صمي اأو �صبه ر�صمي.

للقنوات  امل�رصي  اجلمهور  م�صاهدة  "تاأثري  )علي:2004(،  4-بحث 
الف�صائية على و�صائل االت�صال", الذي هدف اإىل التعرف اإىل تاأثري م�صاهدة اجلمهور 
اأ�صارت  حيث  الوطنية,  الت�صال  لو�صائل  التعر�س  حجم  على  الف�صائية  للقنوات  امل�رصي 
التلفاز  وم�صاهدة  الراديو  اإىل  وال�صتماع  ال�صحف  قراءة  معدلت  انخفا�س  اإىل  النتائج 

والفيديو والذهاب اإىل ال�صينما وامل�رصح.

والن�رص",  واالإعالن  واالإنتنت  "الف�صائيات  )مزمبيه:2003(،  5-درا�صة 
التي تو�صل فيها اإىل اأن اأغلب اأجهزة التلفزة العربية تابعة بالكامل لالأجهزة احلكومية,واأن 
باأن  بع�صهم  من  تفاوؤل  مع  ال�صحافة,  املتخ�ص�صني يف  من  لي�صوا  فيها  العاملني  غالبية 

القنوات الف�صائية �صرتوج للمهنة الإعالمية والدميقراطية واحلريات ال�صيا�صية والعامة.
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حت�صني  يف  االإعالم  دور  حول  النخبة  "راأي  )�صيف:2002(،  6-درا�صة 
النخبة امل�رصية  اآراء  اإىل  التي هدفت للتعرف  العرب وامل�صلمني باخلارج",  �صورة 
واجتاهاتهم حول كيفية قيام و�صائل الإعالم بدورها لتح�صني ال�صورة العربية والإ�صالمية 
باخلارج, و�صملت عينة قوامها 150مبحوثًا من الأكادمييني باجلامعات امل�رصية وعددهم 
45مبحوثًا, وفئة الإعالميني من �صحفيني ومذيعني وخمرجني, وت�صم 60 مبحوثًا, و45 
الدرا�صة  اإليها  التي تو�صلت  النتائج  اأهم  اأ�صارت  النقابات املهنية.وقد  اأع�صاء  مبحوثًا من 
اإىل اأن و�صائل الإعالم العربية والإ�صالمية لها دور كبري يف حت�صني �صورة العرب, اإىل جانب 
اأدته  الذي  الدور  الدرا�صة  ال�صخ�صي يف هذا املجال, كما بينت  الذي يوؤديه الت�صال  الدور 

و�صائل الإعالم الغربية يف ت�صويه �صورة العرب.

7-درا�صة )ر�صا:2002(، "اأ�صاليب حت�صني �صورة العرب وامل�صلمني كما 
امل�رصية  النخبة  ترى  حيث  ال�صابقة,  بالدرا�صة  �صلة  تدركها ال�صفوة امل�رصية" ولها 
اجلهات  بني  والتن�صيق  جيد,  ب�صكل  للخارج  املوجه  الإعالمي  امل�صمون  توظيف  �رصورة 

الإ�صالمية املعنية, وتفعيل دور التجمعات العربية الإ�صالمية يف اخلارج.

تغطية  نحو  االإعالميني  "اجتاهات  )ي�رصي:2002(  درا�صة  8-واأ�صارت 
الإرهاب  لأحداث  امل�رصي  التلفاز  تغطية  اأن  االإعالم امل�رصي الأحداث االإرهاب" اإىل 
�رصورة  الإعالميون  وراأى  تقريرية,  جاءت  الإعالميني  نظر  وجهة  من  وق�صاياه  الدويل 
مبا  اجلارية  لالأحداث  تناولها  عند  وم�صمونها  التلفازية  املعاجلة  وم�صمون  �صكل  تغيري 

يحقق لها الفورية, و�رصعة الإيقاع وتقدمي وجهات النظر املختلفة حول الأحداث.

9-درا�صة )الفقيه:2002( "العالقة بني االعتماد على القنوات الف�صائية 
اليمني" وطبقت  املجتمع  االإخبارية يف  باملو�صوعات  املعرفة  وم�صتويات 
البث  ا�صتقبال  اأجهزة  لديهم  الذين  الف�صائية  القنوات  م�صاهدي  من  عينة  على  الدرا�صة 
اأهم  ومن  فاأكرث,  20�صنة  ممن  اأعمارهم  ترتاوح  والذين  ال�صناعية,  الأقمار  عرب  التلفازي 
ما تو�صلت اإليه من نتائج ارتفاع م�صاهدي القنوات الف�صائية بني اأفراد العينة, حيث وجد 
ب�صكل عام  العامة  بال�صوؤون  املعرفة  اكت�صاب  يعتمدون عليها يف  التي  القنوات  ترتيب  اأن 
كانت على النحو الآتي: اجلزيرة, mbc, الف�صائية اليمنية, LBC, اأبو ظبي الف�صائية, دبي 

الف�صائية, امل�رصية الف�صائية, CNN, امل�صتقبل, ال�صارقة. 
 



تفعي��ل دور الفضائي��ات العربي��ة لدع��م الهوي��ة العربية اإلس��المية 

لفلس��طينية ا لنخب��ة  ا عل��ى  بالتطبي��ق  الش��ريف  د. زه������ي��ر ع������ابدللق��دس 

270

اآراء عينة من النخبة  10-خل�صت درا�صة )م�صطفى:2001(، "اآ�صتطالع 
ال�صيا�صية واالإعالمية حول التغطية التليفزيونية النتخابات جمل�س ال�صعب 
لعام 2000", اإىل اأن النخبة امل�رصية ترى اأن ما يخ�ص�صه التلفاز من وقت لعر�س برامج 
الأحزاب ال�صيا�صية املعار�صة اأثناء انتخابات جمل�س ال�صعب, يعد غري كاف, كما يعدُّ توقيت 

عر�س برامج الأحزاب تلفازيًا غري مالئم للقاعدة العري�صة من اجلماهري.

اإزاء  الفل�صطينية  النخبة  اآراء  "ا�صتطالع  �صنب:1999(  )اأبو  11-بحث 
العوملة وحتديات الغد" الذي تو�صل اإىل اأن ثلثي املبحوثني ي�صتمدون معلوماتهم عن 
العوملة من ال�صحف, يليها التلفاز والف�صائيات, اإ�صافة اإىل اأن العوملة تتاأثر باملنظمات 

الدولية ذات التاأثري ؛ فهي ترتبط  بالنظام الدويل وثورة العلوم والتكنولوجيا.

12-دار�صة )القليني: 1998( "مدى اعتماد ال�صفوة امل�رصية على التليفزيون 
يف وقت االأزمات", والتي طبقت على عينة قوامها 125مفردة, حيث تو�صلت اإىل ت�صدر 

التلفاز الوطني و�صائل الت�صال الأخرى كاأول م�صدر لالإعالم عن حادث الأق�رص. 

 13-درا�صة )Garrison: 1983( التي تعرفت اإىل اجتاهات الربملانيني الأمريكيني 
بولية وي�صكون�صن الأمريكية حول اأداء و�صائل الإعالم جتاه الق�صايا الت�رصيعية املطروحة 
مبجل�س النواب وال�صيوخ. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا يف اإدراك 
املحلي  امل�صتوى  على  الربملانية  ال�صوؤون  تغطية  يف  اختالفات  وجود  ملدى  الربملانيني 
يف�صلون  الأمريكيني  الربملانيني  اأن  اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  كما  القومي,  بامل�صتوى  موازنة 

العتماد على و�صيلتي الراديو والتلفاز اأكرث من ال�صحف للح�صول على املعلومات.

ثانياً: النظريات االتصالية:
يعتمد هذا البحث يف تف�صريه على العديد من النظريات الت�صالية, على الرغم من م�صي 
فرتة زمنية طويلة ن�صبيًا عليها, فاإنها ما زالت قادرة على ا�صتيعاب قاعدة وا�صعة من الدرا�صات 
والبحوث التي تف�رص دور و�صائل الت�صال كظاهرة ات�صالية وعالقتها بالظواهر الجتماعية 

التي تهم املجتمع, ومن اأبرز النظريات التي ت�صتمد منها هذه الدرا�صة اإطارها الفكري: 
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  Agenda Setting اأوالً: نظرية ترتيب االأولويات – و�صع االأجندة
يوؤكد منوذج و�صع الأجندة على وجود عالقة اإيجابية بني ما توؤكده و�صائل الإعالم 
ترتيب  يف  ي�صهم  الإعالم  و�صائل  دور  اأن  اأي  مهمًا,  اجلمهور  يراه  ما  وبني  ر�صائلها,  يف 
تعليمية. مبهمة  تقوم  املعنى  بهذا  الإعالم  و�صائل  فاإن  ثم  ومن  اجلمهور.  عند  الأولويات 
)Show&McCombs:1977,p5(, ويف معرفة الق�صايا البارزة,وامل�صكالت امللحة من بني 

كثري من الق�صايا واملو�صوعات املطروحة يف املجتمع.
الأ�صا�صية لو�صائل  الوظيفة  اأن  الأ�صا�س على فر�صية موؤداها  النظرية يف  وتقوم هذه 
الت�صال ل تكمن يف القول للجمهور »كيف يجب اأن يفكر؟ » بل » فيما يجب اأن يفكر؟ وما 
ز عليها ب�صدة  الذي ينبغي اأن يعرف واأن ي�صعر به؟ »  فار�صًة اختيارات معينة وحمددة ُيركَّ
اليوم تقت�صى  الأحداث يف عامل  اأن كرثة  اعتبار  التحكم يف طبيعتها وحمتواها, على  مع 
اإبراز موا�صيع اأو �صخ�صيات دون اأخرى متا�صيًا مع التوجهات الإعالمية للو�صائل املختلفة 
من  ال�رصيف  القد�س  ق�صية  و�صع  يف  منها  ال�صتفادة  ميكن  وبهذا  )دليو:2003,�س37(. 
�صمن اأولويات الف�صائيات العربية لتكون اأي�صًا من �صمن اأولويات امل�صاهد واهتمامه يف 

كل مكان ي�صله بث هذه القنوات.

:Dependency Model )ثانياً: نظرية التبعية )اأو االعتماد على و�صائل االإعالم
الأفراد  فيها  ي�صبح  ال�رصوط  من  اأيًا  حتدد  اأن  حتاول  �صو�صيوجلية,  مقاربة  وهي 
تابعني لو�صائل الت�صال اجلماهريية, وما هي الأ�صباب التي جتعل لهذه الأخرية تاأثريات 
غري مبا�رصة و�صعيفة ن�صبيًا.حيث ترى هذه النظرية اأن التاأثري الذي حتدثه و�صائل الإعالم 
اجتماعية  واأنظمة  الو�صائل  نظام  بني  املتبادلة  املتزايدة  العالقة  على  يعتمد  والت�صال 
و�صائل  على حمتوى  يوؤثر  التفاعل  هذا  اإن  تركيب ع�صوي,  اإطار  اجلمهور يف  وبني  اأخرى, 
الإعالم والت�صال, ومن خاللها على تبعية اجلمهور لها. كما اأن العتماد على الو�صائل يقوى, 
Defleur&Ball-( عندما يرى الفرد اأن اأهدافه تتحقق من خالل املعلومات التي يح�صل عليها

الأكرث  هم  الو�صائل  لهذه  تبعية  الأكرث  الأفراد  ثم  ومن   ,)Rokeach:1979,PP.229-242
و�صائل  تاأثريات  ل�رصح  اأية حماولة  فاإن  لذا  لتاأثرياتها يف معتقداتهم وت�صوراتهم.  تعر�صًا 
الإعالم يجب اأن تاأخذ عوامل عديدة يف العتبار. ميكن اأن جنني فهمًا اأكرث مالءمة لتاأثري 
املعريف,  التاأثري  التاأثريات:  من  اأمناط  ثالثة  على  النظرية  هذه  الت�صال.وت�صتمل  و�صائل 
والتاأثري العاطفي, والتاأثري ال�صلوكي.وتاأثريات الت�صال اجلماهريية يف هذه احلقول الثالثة 
هي وظيفة مرتبطة اإىل حد كبري بدرجة اعتماد اجلمهور على املعلومات التي تقدمها و�صائل 
الإعالم )اأبو ا�صبع: 1999,�س218(. فكلما كان امل�صاهد تابعًا للقنوات الف�صائيات العربية, 
كان متاأثراً بق�صية القد�س ال�رصيف من خالل املعلومات التي تزوده عنها, والتي توؤثر بدورها 

على التاأثري املعريف والعاطفي وال�صلوكي للم�صاهد نحو ق�صية القد�س ال�رصيف. 
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:Cultivation Theory ثالثاً:نظرية الغر�س الثقايف
تقع نظرية الغر�س الثقايف �صمن النموذج املعتدل الذي يتميز بالتوازن, بحيث ل يفرط 
يف ت�صور قوة و�صائل الإعالم,ول يهون من قوة هذه التكنولوجيا واآثارها الجتماعية, كما 
الإعالم خارج حدود  لو�صائل  املدى  الآثار طويلة  ليقي�س  الرتاكم  فر�صية  تنطلق من  اأنها 
الثقافة ح�صب تعريف  واإذا كانت   ,)Wernever&Jamy:1982,P290( ,ال�ص���ناعي املعمل 
»تايلور« هي: كل معتقد من القيم والعادات والتقاليد والأخالقيات واأمناط ال�صلوك,فاإنه ميكن 
تعريف الغر�س على اأنه »زرٌع وتنميٌة ملكونات معرفية ونف�صية تقوم بها م�صادر املعلومات 
واخلربات لدى من يتعر�س لها, وخا�صة و�صائل الإعالم » ومنذ ظهور هذا امل�صطلح وهو 
.)Lee:1982,P3( يرتبط بالآثار الجتماعية واملعرفية لو�صائل الإعالم وخا�صة التلفاز
امل�صاهد مكونات معرفية  ينمي عند  العربية  الف�صائيات  القد�س يف  فالرتكيز على ق�صية 
ونف�صية من خالل املعلومات التي يتعر�س لها عن ما يحدث للقد�س ال�رصيف, وبخا�صة اأنها 

ترتبط بالقيم الجتماعية للم�صاهد وتوؤثر فيها.

مشكلة البحث:
يعد مو�صوع القد�س ال�رصيف من املو�صوعات املهمة التي تطرح من وقت لآخر على 
ال�صاحتني العربية والإ�صالمية, ويف و�صائل اإعالمهما ب�صكل خا�س, وعلى خمتلف جمالت 
اهتمامهما, حيث يتنامى ذلك العتقاد بقوة ق�صية القد�س ال�رصيف يف ت�صكيل اجتاهات الراأي 
الراأي  والإ�صالمية,وكذلك على  العربية  والأزمات  امل�صكالت  والإ�صالمي نحو  العربي  العام 
العام الدويل, وانطالقًا هذه التوجهات واختالفها, راأى الباحث �رصورة البحث عن كيفية 
تفعيل دور الف�صائيات, والعمل على زيادة تاأثريها يف دعم ق�صية القد�س, و�رصحها للعامل 
عامة والغرب واأمريكا ب�صكل خا�س, كذلك الوقوف على املعوقات التي تواجه الف�صائيات 
العربية, واإيجاد احللول التي تعمل على م�صاعدتها يف تبنيها ب�صكل عملي لق�صية القد�س, 
ًا كان هذا املوقف, فاإن ق�صية القد�س ال�رصيف اأ�صبحت من الق�صايا الأكرث اهتماما لدى  واأيَّ
اجلمهورين العربي والإ�صالمي وو�صائل اإعالمهما, الأمر الذي يوؤكد �رصورة الهتمام باإعطاء 
الأولوية والأهمية بدرا�صة اجتاهات روؤية النخبة الفل�صطينية يف هذا الوقت الراهن يف كيفية 
متكني للف�صائيات العربية للنهو�س بدورها, وتفعيله ب�صكل يخدم ق�صية القد�س ال�رصيف, 
على اعتبار اأن هذه الفئة من املجتمع تعرب ب�صكل مقنع وملمو�س عن واقع الهتمام العربي 
والإ�صالمي جتاه القد�س, لذلك ت�صعى هذه الدرا�صة للتعرف اإىل اجتاهات النخبة الفل�صطينية 

العلمية نحو واقع الف�صائيات العربية وم�صتقبلها وتفعيلها نحو القد�س ال�رصيف.
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أهمية البحث:
الف�صائيات  دور  لتقومي  املهمة  الدرا�صات  من  لكونها  الدرا�صة  هذه  اأهمية  ترجع  1 .
العربية  جتاه ق�صية القد�س, واأنها  يف حدود علم الباحث من الدرا�صات النادرة التي 
تتناول كيف ميكن تفعيل هذا الدور لدعم الهوية العربية الإ�صالمية القد�س ال�رصيف؟

ر�صد املوقف العربي والإ�صالمي والتو�صية للقائمني على الإعالم فيها, فتتيح لهم  2 .
توؤدي  اأن  للف�صائيات  ميكن  كيف  تعالج  التي  العلمية  الطرق  اإىل  التعرف  فر�صة 
دوراً مهمًا يف ق�صية القد�س ال�رصيف وحمايتها من التهويد التي تقوم به اإ�رصائيل, 
ومن احلفريات التي جتريها على مراأى من العاملني العربي والإ�صالمي, و�صكوت 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  التع�صفية  اإ�رصائيل  ممار�صات  على  الدولية  ال�رصعية  من 
واملقد�صات الإ�صالمية على وجه اخل�صو�س, لتعديل اخلطاب الإعالمي للف�صائيات 

العربية وت�صحيحه لدعم ق�صية القد�س.
يف  الإع��الم  و�صائل  اأهم  بني  العالقة  تو�صيح  خالل  من  العلمي,  البحث  اإث��راء   3 .
الق�صايا  تبني  الف�صائية, وبني  القنوات  التلفاز من خالل  احلديث وهو  الع�رص 

امل�صريية لل�صعوب وم�صاعدتها على تقرير م�صريها وحمايتها من الحتالل.
الإ�صهام يف فهم تاأثري القنوات الف�صائية على النخبة العربية وخا�صة الفل�صطينية  4 .
منها, وما ترغب فيه هذه النخبة من دور تقوم به هذه الف�صائيات من تاأثري على 
العاملي  الراأي  العامل, والعمل على حتريك  اأو يف  العربي  الوطن  القرار يف  �صانعي 

مل�صاندة القد�س ال�رصيف. 
الفل�صطينية,  الق�صية  بها  متر  التي  والظروف  الوقت  بح�صا�صية  الباحث  �صعور  5 .

ومدى حاجتها لدعم الف�صائيات العربية وتفعيلها ب�صكل موؤثر وفعال.

أهداف البحث: 
ت�صعى هذه الدرا�صة لتحقيق هدف عام يتمثل يف التعرف اإىل اآراء النخبة الفل�صطينية 
القد�س  ق�صية  جتاه  دورها   تفعيل  وكيفية  العربية,  الف�صائيات  اأداء  نحو  واجتاهاتهم 
ال�رصيف وتهويد القد�س, ودعم هويتها العربية الإ�صالمية, ويتفرع من هدف الدرا�صة الرئي�س 

الأهداف الفرعية الآتية:
الق�صايا  بني  من  ال�رصيف  القد�س  لق�صية  العربية  الف�صائيات  اأولويات  ترتيب  1 .

ال�صيا�صية التي تواجه الأمة العربية والإ�صالمية يف الوقت احلايل.
العربية  الهوية  لدعم  العربية  الف�صائيات  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اإىل  التعرف  2 .

الإ�صالمية للقد�س ال�رصيف.
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. 3 تو�صيح �صيا�صة الف�صائيات العربية جتاه دعم الهوية العربية الإ�صالمية للقد�س 
ال�رصيف, والعوامل التي توؤثر على هذه ال�صيا�صات  عند تبنيها لها.

التعرف اإىل اأهم املعوقات التي تواجه الف�صائيات العربية  يف تو�صيحها لق�صية  4 .
القد�س للراأي العام العربي من وجهة نظر النخبة الفل�صطينية. 

تساؤالت البحث وفرضياته:
ي�صعى هذا البحث لالإجابة عن ال�صوؤال الأ�صا�صي للبحث وهو: كيف ميكن للف�صائيات 
العربية اأن تفعل دورها يف دعم الهوية العربية الإ�صالمية لق�صية القد�س ال�رصيف والأ�صئلة 
املتفرعة عنه, وكذلك من خالل التثبت من مدى العتداد بالفرو�س املو�صوعة, والتي بنيت 

على اأ�صا�صها ال�صتبانة:

اأ- الت�صاوؤالت:  
اإمكاناتها املختلفة والتكنولوجيا احلديثة يف دعم  العربية  الف�صائيات  كيف توظف 

الهوية العربية الإ�صالمية للقد�س ال�رصيف ؟
ما راأي النخبة الفل�صطينية  نحو ال�صيا�صة التي تنتهجها الف�صائيات العربية نحو  1 .

دعم ق�صية القد�س ال�رصيف ؟
لق�صية  تبنيها  العربية يف  الف�صائيات  �صيا�صة  توؤثر على  التي  العوامل  اأهم  ما  2 .

القد�س ال�رصيف ؟
ما مدى توافق اخلطاب الإعالمي للف�صائيات العربية مع املتغريات الدولية براأي  3 .

النخبة الفل�صطينية ؟ 
للهوية  دعمها  يف  العربية  الف�صائيات  تواجه  التي  وامل�صكالت  املعوقات  ما  4 .

العربية الإ�صالمية للقد�س ال�رصيف ؟ وكيفية التغلب عليها ؟

ب- الفر�صيات:
ترتيب اأولويات الف�صائيات واهتمامها بق�صية الهوية العربية الإ�صالمية للقد�س  1 .

ال�رصيف زاد من م�صاهدة النخبة لها. 
اهتمام الف�صائيات العربية بق�صية القد�س ال�رصيف عمل على بناء اأجندة النخبة  2 .

الفل�صطينية وثقتها بها.
للقد�س  الإ�صالمية  العربية  الهوية  بق�صية  العربية  الف�صائيات  اهتمام  عدم  3 .

ال�رصيف زاد من عدم ر�صا النخبة الفل�صطينية عن دورها.
العالقات العربية الإ�رصائيلية الظاهرة واملخفية لها تاأثري على عدم فاعلية دور  4 .

الف�صائيات يف دعم القد�س ال�رصيف.
�صيا�صة الأنظمة احلاكمة توؤدي دوراً اأ�صا�صيًا يف التحكم يف ال�صيا�صات الإعالمية  5 .

للف�صائيات العربية.
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منهج البحث: 
تندرج هذه الدرا�صة من حيث القيا�س �صمن البحوث الو�صفية التي تعتمد ال�صتدللت 
املنطقية والأ�صاليب الإح�صائية, كما ا�صتخدم املنهج امل�صحي ب�صقيه الو�صفي والتحليلي 
بهدف الو�صول اإىل نتائج تف�صريية ذات دللة ظاهرة لق�صية القد�س ال�رصيف, وما يتعر�س 
وحاخاماتها  اإ�رصائيل  اإليه  ت�صعى  ما  وهذا  انهياره,  اإىل  توؤدي  قد  وحفريات  هدم  من  له 
بدرا�صة  تعني  الو�صفية  الدرا�صات  لأن  نظراً  املزعوم,  الهيكل  بناء  بزعم  فيها  املتطرفون 
معينة,  ا�صتنتاجات  اإىل  الو�صول  بهدف  وتف�صريها  وحتليلها  والظواهر  والأحداث  الوقائع 
)زويلفة و الطراونة: 2000,�س 28(, حيث ي�صعى الباحث اإىل ر�صد روؤية النخبة الفل�صطينية 
وت�صخي�صها وتو�صيفها وتف�صريها ملوقف الف�صائيات العربية ودورها جتاه القد�س ال�رصيف, 
وما يدور فيه من اأحداث, وكيف ميكن لها احلفاظ على الهوية الإ�صالمية له؟, هذا بالإ�صافة 
اإىل كونه بحثًا ميدانيًا ُجمعت بياناته من املبحوثني عن طريق املقابلة املقننة من خالل 
الت�صال املبا�رص مع النخبة الفل�صطينية, كما يعتمد البحث على منهج امل�صح يف م�صتواه 

املتعلق مب�صح اجلمهور الذي يتحدد يف هذا البحث يف جمموعة النخبة الفل�صطينية.

جمتمع البحث وعينته:

جمتمع البحث:    
يتحدد جمتمع البحث يف النخبة الفل�صطينية من املمار�صني للعمل يف جميع املجالت 
هذا  يتنا�صب  حيث  والإعالمية,  وال�صيا�صية  والثقافية  والجتماعية  ال�صيا�صية  املختلفة 
املجتمع مع مو�صوع البحث, وي�صاعد على حتقيق الهدف الرئي�س للبحث,وبذلك روعي يف 

النخبة الفل�ص��طينية اخل�صائ�س الآتية:-

والجتماعي  والقت�صادي  وال�صيا�صي  الأكادميي  للعمل  الفعلية  املمار�صة  1 .
والثقايف والإعالمي

ق�صية القد�س من اأولويات اأجندتهم. 2 .
تنوع النتماء ال�صيا�صي للنخبة العلمية الفل�صطينية. 3 .

متابعتهم للمواقف العربية والإ�صالمية جتاه ق�صية القد�س. 4 .
الهتمام بالدور الإعالمي للف�صائيات العربية. 5 .

تنوع اخل�صائ�س الدميوغرافية للنخبة الفل�صطينية وبخا�صة بني  الذكور والإناث. 6 .
اأن ل يقل امل�صتوى الأكادميي عن بكالوريو�س.  7 .
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عينة البحث:
اإن اختيار العينة يعني اختيار مفردات البحث, ول يعدُّ القيا�س �صحيحًا اإل اإذا كانت 
العينة نف�صها �صحيحة, واملعيار هنا هو اأن ُتختار العينة ب�صكل ع�صوائي, )الكامل:2001,�س 
28( والعينة اجليدة هي التي متكن الباحث من تعميم النتائج التي تو�صل اإليها على املجتمع 
الذي متثله عينة الدرا�صة, لذا جلاأ الباحث اإىل �صحب عينة ع�صوائية طبقية من جمتمع البحث 
ح�صب خ�صائ�س املجتمع, ل�صمان متثيل املجتمع الأ�صلي للبحث التمثيل ال�صحيح, وروعي 
فيها التوزيع املت�صاوي يف حتديد ح�صة كل جمال من اإجمايل عدد مفردات العينة, بحيث 
تكون اجتاهات النخبة كل فئة ت�صم )10( مفردات, اأي اإجمايل العينة )60( مفردة, بهدف 
العربية من  الف�صائيات  الفل�صطينية كافة جتاه موقف  �صاملة تعرب عن  اإىل روؤية  التو�صل 
ق�صية القد�س ال�رصيف وكيف ميكن تفعيله من وجهة نظرهم؟. وقد روعي فيها اأي�صًا متثيلها 
للمجتمع الأ�صلي للنخبة الفل�صطينية الذي يتجان�س يف خ�صائ�صه داخل كل فئة من فئاته, 
وهي تتيح للباحث نوعية معينة ذات خ�صائ�س ترتبط مب�صكلة الدرا�صة ت�صاعد الباحث يف 

الإجابة على ت�صاوؤلت الدرا�صة, ولذلك ق�صمت عينة الدرا�صة اإىل الفئات الآتية:

الفئة الأوىل: الأكادمييون يف اجلامعات الفل�صطينية. 1 .
الفئة الثانية: الإعالميون والكتاب يف املوؤ�ص�صات الإعالمية املختلفة. 2 .

الفئة الثالثة: احلقوقيون والعاملون يف جمال حقوق الإن�صان. 3 .
واحلزبية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  واحلزبيون  ال�صيا�صيون  الرابعة:  الفئة  4 .

املختلفة.
والثقافة.. والجتماع  كالقت�صاد  الأخرى  املجالت  يف  العاملون  اخلام�صة:  الفئة  5 .

اإلخ.

اأداة البحث: 
اعتمد الباحث يف جميع البيانات على ال�صتبانة اأداًة منهجية جلمع البيانات,وُطبقت 
اليوم  بداأت  يومًا   ع�رص  خم�صة  خالل  املقننة,  ال�صخ�صية  املقابلة  بطريق  ال�صتبانة  هذه 
ال�صتبانة  �صحيفة  ت�صميم  يف  روعي  وقد  2007/9/15م,  يوم  وانتهت   ,2007/9/1
الهدف املحدد للدرا�صة, حيث ا�صتملت ال�صتبانة على جمموعة من الأ�صئلة الهادفة لر�صد 
العربية  الف�صائيات  لتفعيل دور  الفل�صطينية وحتليلها وتف�صريها وتو�صيفها  النخبة  روؤية 
جتاه ق�صية القد�س, وتعمل اأي�صًا على تغطية جميع اجلوانب املختلفة التي تناولتها هذه 
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الدرا�صة, والتي ت�صتمل على املحاور الرئي�صية الآتية: 

ال�صمات الدميوغرافية للنخبة الفل�صطينية. 1 .
الهتمامات والأولويات للف�صائيات العربية بالهوية العربية الإ�صالمية للقد�س  2 .

ال�رصيف.
دور الف�صائيات العربية يف دعم الهوية العربية الإ�صالمية للقد�س. 3 .

القد�س  ق�صية  دع��م  يف  العربية  الف�صائيات  ل��دى  املتوافرة  الإمكانات  ا�صتخدام  4 .
ال�رصيف.

الإ�صالمية  العربية  الهوية   دعم  جتاه  الف�صائيات   دور  وتطوير  تفعيل  كيفية  5 .
للقد�س.

صدق أداة القياس وثباتها: 
التي ت�صاهم يف حتديد دقة املتغريات  البحث يف قيا�س املتغريات  اأداة  يعتمد جناح 
نظريًا وقيا�صيًا, حيث تعد �صياغة الأ�صئلة ب�صكل وا�صح وجيد ودقيق ركنًا اأ�صا�صيًا ل�صحيفة 
يف  اخلطاأ  اأن  طاملا  �صحيح  نحو  على  القيا�س  بنتائج  التنبوؤ  ال�صعب  من  كذلك  الدرا�صة, 
عملياته �صيء وارد, وبخا�صة يف البحوث الجتماعية والإن�صانية, وحتا�صيًا لذلك ولتقليل 

الأخطاء, جلاأ الباحث اإىل اخلطوات الآتية للتاأكد من �صدق اأداة القيا�س وثباتها وهي:-
Validity:اأوالً: ال�صدق 

لقيا�س  �صدقها  مدى  ملعرفة  ال�صتبانة  ل�صتمارة   •	Face Validity الظاهري  ال�صدق 
ما اأعدت من اأجله ب�صكل �صحيح, وذلك من خالل عر�صها على جمموعة من اخلرباء 
واملحكمني من ذوي اخلربة والخت�صا�س يف جمال البحث العلمي والإعالم والجتماع 

وال�صيا�صة, وقد اأخذ بجميع املالحظات التي اأبدوها حول ال�صتمارة.
Content Validity	• على ال�صتمارة من خالل توزيع عينة �صغرية  التجريبي  ال�صدق 
الجتماعية  العوامل  حيث  من  الأ�صا�صية  اخل�صائ�س  يف  البحث  عينة  متاثل  ن�صبيًا, 
الفهم,  ناحية  من  ال�صتمارة  يف  راأيهم  معرفة  والدميوغرافية,بهدف  والقت�صادية 
الذي  الوقت  وكذلك  حذفه,  اأو  الأ�صئلة  بع�س  تعديل  اأو  الأ�صئلة,  و�صهولة  والو�صوح, 
ت�صتغرقه املقابلة,ودقة املعلومات الواردة يف ال�صحيفة, وُعدِّلت ال�صتمارة بناًء على 

)Poister:1978,PP62-66(.مالحظاتهم
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:Reliability ثانياً: الثبات
    نعني بالثبات هنا اأن هذا املقيا�س ثابت, مبعنى اأنه يقوم بقيا�س ال�صيء نف�صه. بحيث 
ل تختلف الإجابة باختالف القائم باملقابلة, اأي�صًا يعطي املبحوث الإجابة نف�صها اإذا وجه 
له ال�صوؤال نف�صه اأكرث من مرة يف ظروف م�صابهة, وبعمل اختبار Re-Test لختبار معدل 
الثبات لل�صحيفة ات�صح تطابق اإجابة املبحوثني الذين تعاملوا مع �صحيفة ال�صتق�صاء يف 
الثبات,وبالتايل  ن�صبة  ارتفاع  يعني  وهذا  )العبد:1993,�س32(,  والثانية  الأوىل  املرتني 

�صالحية اأداة القيا�س لتحقيق اأهداف الدرا�صة. 

حدود الدراسة:
    البحث يف هذه امل�صكلة حمدد بتفعيل دور الف�صائيات العربية لدعم ق�صية القد�س 
ال�رصيف, اأيا كانت هذه القنوات,كما اأنه ل ي�صتوعب الأ�صكال املختلفة لها,واإمنا يبحث يف 
اجلانب املتعلق بكيفية تفعيل هذا الدور من وجهة نظر النخبة الفل�صطينية, بغر�س حتديد 
اأولويات ق�صية القد�س ال�رصيف وفهمها وتف�صريها ترتيبها بالن�صبة للقنوات, وكذلك بالن�صبة 

اإىل النخبة الفل�صطينية.
التعريف الإجرائي للم�صطلحات الواردة يف م�صكلة البحث:

تفعيل: ونعني به يف هذا البحث زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الف�صائيات  1 .
العربية لدعم ق�صية القد�س ال�رصيف.

دور: ونعني به الوظائف التي تقوم بها الف�صائيات العربية نحو القد�س ال�رصيف. 2 .

نتائج البحث:
 الجدول )1( 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس * الوظيفة
املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
امل�صاهدة 

377442541.7ي�صاهدها بانتظام
41172113558.3ي�صاهدها اأحيانًا

-------ل ي�صاهد 
7181461560100املجموع
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يو�صح اجلدول )1( توزيع عينة الدرا�صة وفقًا للوظيفة وجن�س املبحوثني, حيث ت�صري 
نتائجه اإىل تدين ن�صبة املراأة الفل�صطينية يف جميع املجالت باملقارنة مع الرجل, وهذا يرجع 
املراأة كبقية  اأنه متعلم- يعاين من عقدة عمل  بالرغم من  الفل�صطيني -  اإىل كون املجتمع 
املجتمعات العربية والإ�صالمية.وبالرغم من ذلك حاول الباحث اأن يتعرف اإىل راأي املراأة يف 
كيفية تفعيل الف�صائيات العربية يف دعم الهوية العربية والإ�صالمية لق�صية القد�س ال�رصيف.

 الجدول )2(
مشاهدة المبحوثين للفضائيات العربية

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 
%ككككككالتكرار والن�صبة

اجلن�س
615104134880ذكر

134221220اأنثى
7181461560100املجموع

بانتظام   وامل�صاهدة   %58.3 اأحيانًا  امل�صاهدة  ن�صبة  اأن   )2( اجلدول  بيانات  تبني 
بلغت  قد  العينة  مفردات  عند  الف�صائيات  م�صاهدة  ن�صبة  تكون  جمعت  ما  واإذا   ,%41.7
100%, مبا يدل على اأن كل النخبة الفل�صطينية ت�صاهد الف�صائيات العربية, وهذا اأمر طبيعي 
بالن�صبة لهذه الفئة من املجتمع الفل�صطيني الذي ينت�رص فيه ا�صتخدام ال�صحون الالقطة, فهي 
اإقباله على  اأن املجتمع الفل�صطيني معروف عنه  موجودة تقريبًا على �صطح كل بيت, كما 
اأنه يالحظ على ن�صبة امل�صاهدين اأحيانًا من النخبة  اإل  التعليم ومتابعة كل ابتكار جديد, 
الفل�صطينية اأنها مرتفعة بالن�صبة اإىل امل�صاهدين بانتظام, وقد يدلل هذا على تردد النخبة يف 
م�صاهدة القنوات الف�صائيات العربية, وهذا قد يرجع اإىل عدم ا�صتطاعة هذه القنوات اإ�صباع 
حاجات النخبة حول الق�صايا التي تهمهم, اأو ميكن العتماد عليها حول اهتماماتهم, اأو اأن 

هذه القنوات ل تهتم بو�صع ق�صية القد�س على اأجندة اهتمامها, ومن �صمن اأولوياتها. 
 اهتمام الفضائيات العربية بقضية الهوية العربية الفلسطينية للقدس

الجدول )3(
املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
اهتماماتها

1711.7-24-تهتم
41385124270تهتم اأحيانًا

332121118.3ل تهتم
7181461560100املجموع
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ال�صابق,  باجلدول  عالقته  تت�صح   والذي   )3( اجلدول  لبيانات  التحليلية  بالقراءة 
العينة من  اأفراد  راأي  القد�س ح�صب  اأحيانًا بق�صية  العربية تهتم  الف�صائيات  اأن  لنا  يتبني 
النخبة الفل�صطينية, وخا�صة منها الأكادميية والقت�صادية, فقد جاءت بن�صبة عالية %70, 
باملقارنة بالهتمام الكامل 11.7%, اأو عدم الهتمام بق�صية القد�س بن�صبة 18.3%. وقد 
يرجع ذلك اإىل اأن الأكادمييني والقت�صاديني اأكرث واقعية من باقي فئات العينة يف نظرتهم 
اإىل الأ�صياء, وهذا يوؤيد الفر�صية التي جاءت حول هذا ال�صوؤال حول عالقة امل�صاهدة برتتيب 

اأولويات الف�صائيات على اأجندتها. 
 الجدول )4(

 قوة اهتمام الفضائيات العربية بقضية الهوية العربية اإلسالمية للقدس
املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
مدى قوة الهتمام 

136.12-11-قوي
259472755.1متو�صط
292151938.8�صعيف

4151251349100املجموع

تبني تكرارات اجلدول )4( اأن النخبة الفل�صطينية توؤكد على اأن الهتمام اأو الهتمام 
اأحيانًا الذي جاءت نتائجه يف اجلدول ال�صابق, على اأن مدى  قوة الهتمام جاء متو�صطًا 
العربية  الهوية  بق�صية  الف�صائيات  من  ال�صعيف  الهتمام  مع  باملقارنة   ,%55.1 بن�صبة 
بن�صبة  طفيفة  بن�صبة  القوي  الهتمام  وجاء   ,%38.8 بن�صبة  ال�رصيف  للقد�س  الإ�صالمية 
6.12%, وهذا يدل على عدم التاأييد  التام من طرف النخبة الفل�صطينية لالهتمام الذي تقوم 

به القنوات الف�صائية العربية جتاه ق�صية الهوية العربية الإ�صالمية للقد�س ال�رصيف.

الجدول )5(
أكثر القنوات الفضائية العربية اهتماماً بقضية القدس وترى أنها من ترتيب أولوياتها

 

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 
%ككككككالتكرار والن�صبة

الف�صائيات العربية 
51240-34-اجلزيرة
13.33----1العربية

1126.67---ال�صارقة
135321446.7فل�صطني

13.33-----املنار
26104830100املجموع
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ت�صري بيانات اجلدول )5( اإىل اأن املبحوثني من النخبة الفل�صطينية الذين يرون اأن القنوات 
الف�صائيات  القنوات  اأكرث  اأحيانًا, ومبدى قوة اهتمام متو�صطة, باأن  الف�صائية تهتم, وتهتم 
الفل�صطينية يف  الف�صائية  اهتمامها هي  اأولويات  القد�س �صمن  وت�صع ق�صية  تهتم  العربية 
املرتبة الأوىل, وقد يرجع ذلك اإىل كونها قناة الق�صية نف�صها بن�صبة 46.7 %, ويف املرتبة 
اإخبارية  قناة  اجلزيرة  قناة  كون  هذا  و�صبب   ,%40 بن�صبة  الف�صائية  اجلزيرة  قناة  الثانية 
متخ�ص�صة, وتنقل الأحداث التي حت�صل يف فل�صطني مبا�رصة ولها مرا�صلون يف معظم مدن 
فل�صطني, وجاءت قناة ال�صارقة يف املرتبة الثالثة بن�صبة 6.67%, ثم جاءت كل من ف�صائية 
املنار والعربية بن�صب �صئيلة جداً  3.33%, والأكرث مفاجاأة يف نتائج هذا اجلدول عدم ح�صول 
القنوات الف�صائية العربية الأخرى املمثلة تقريبًا جلميع دول الوطن العربي التي ذكرت يف 

ال�صوؤال على اأي ن�صبة مثل امل�رصية وال�صورية واللبنانية وال�صعودية....اإلخ.

الجدول )6(
 أسباب عدم اهتمام الفضائيات العربية  بقضية  القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 
%ككككككالتكرار والن�صبة

الأ�صباب
ق�صور يف ال�صيا�صة الإعالمية 

21221.4-343للف�صائيات العربية

442211323.2تاأثري النظام احلاكم
3712.5-121انعدام احلريات والدميقراطية

1610.7-113الرتكيز على برامج الت�صلية والرتفيه
اهتمام كل ف�صائية عربية بق�صايا 

610.7--123بلدها املحلية

املتغريات ال�صيا�صية على ال�صاحتني 
23.57--11العربية والإ�صالمية

العوملة وتاأثريها على ال�صيا�صة 
214121017.9الإعالمية للقنوات الف�صائية العربية

1215173956100املجموع

   حاولنا يف هذا ال�صوؤال اأن يكون �صاحة مفتوحة ملفردات العينة من النخبة الفل�صطينية 
بحرية  عليه  يجيبوا  واأن  القد�س,  بق�صية  العربية  الف�صائيات  اهتمام  بعدم  اأجابوا  الذين 
تامة دون التقيد باختيار حمدد, بهدف التعرف على مدى اإدراك مفردات العينة لالأ�صباب 
التي تكمن وراء عدم اهتمام الف�صائيات العربية بق�صية القد�س واأكرثها قبوًل عند مفردات 
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العينة, فجاءت نتائج اجلدول رقم )6( تو�صح ذلك بن�صب حم�صوبة على جمموع الإجابات 
على التوايل الأعلى فالأدنى على النحو الآتي:

% تاأثري النظام احلاكم بن�صبة 23.2	•
% ق�صور يف ال�صيا�صة الإعالمية للف�صائيات العربية بن�صبة 21.4	•

% العوملة وتاأثريها على ال�صيا�صة الإعالمية للقنوات الف�صائية العربية بن�صبة 17.9	•
 % انعدام احلريات والدميقراطية بن�صبة 12.5	•

الرتكيز على برامج الت�صلية والرتفيه بن�صبة %10.7	•
% اهتمام كل ف�صائية عربية بق�صايا بلدها املحلية بن�صبة 10.7	•

املتغريات ال�صيا�صية على ال�صاحتني العربية والإ�صالمية بن�صبة 3.57	•
وقد جاء الإعالميون على راأ�س قائمة النخبة الفل�صطينية  يف التفاعل مع هذا ال�صوؤال, 
حيث بلغت اإجابات العينة 17 اإجابة من جمموع الإجابات الذي بلغ 56 اإجابة, ثم يليها 
على التوايل الأكادمييون, القانونيون, ثم القت�صاديون, فال�صيا�صيون.كما توؤكد نتائج هذا 
اجلدول �صحة الفر�صية التي ا�صتندت اإليها معطيات هذا ال�صوؤال حول تاأثري �صيا�صة الأنظمة 

احلاكمة على �صيا�صة الف�صائيات العربية.

الجدول )7(
الثقة  بالفضائيات العربية في إمكانية دعم قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
البدائل 

2813.3-33-اأثق
487483151.7اأثق اأحيانًا

374252135ل اأثق
7181461560100املجموع

       من بيانات اجلدول )7( ن�صتنتج اأن ثقة مفردات العينة يف اإمكانية الف�صائيات العربية 
لدعم ق�صية القد�س كبرية, ومبجموع ن�صبة الثقة والثقة اأحيانًا والتي بلغت 65% اأي تقريبًا 
ثلثي مفردات العينة تقريبًا, وهذا ما يوؤكد �صحة نتائج جدول اهتمام الف�صائيات بق�صية 
القد�س, اإل اأن املالحظ من نتائج هذا اجلدول اأن ن�صبة عدم الثقة وا�ص�حة ول ي�صتهان بها 

بن�ص���بة %35.
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الجدول )8(
 مدى  قوة الثقة في القنوات الفضائية العربية في دعمها للهوية العربية للقدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

51230.8-142قوي

246341948.7متو�صط

13211820.5�صعيف

4111041039100املجموع

اأن ن�صبة كبرية من املبحوثني الذين يثقون  من واقع بيانات اجلدول ال�صابق يت�صح 
يف  قوية  وثقة  متو�صطة  بقوة  يثقون  القد�س  لق�صية  دعمها  ويف  العربية,  بالف�صائيات 
الف�صائيات العربية, وبخا�صة فئة الأكادمييني والقت�صاديني والإعالميني, و يرجع ذلك 

لكونهم من اأكرث اأفراد العينة م�صاهدة للف�صائيات العربية كما اأو�صحت النتائج �صابقًا.
الجدول )9(

 الرضا عن الدور الذي تقوم به الفضائيات العربية في دعم قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

146.67-111را�س

233381931.7را�س اأحيانُا

41410363761.7غري را�س

7181461560100املجموع

من بيانات اجلدول )9( يت�صح اأن ثلثي مفردات العينة غري را�ٍس عن الدور الذي تقوم 
الر�صا  القد�س بن�صبة 61.7%, بينما جاءت ن�صبة  العربية يف دعمها لق�صية  الف�صائيات  به 
6.67% والر�صا اأحيانًا ما ن�صبته 31.7% مبجموع قدره 38.37%, واإذا و�صعنا هذه الن�صب 
جمتمعة يف العتبار, فاإننا نرى جانبًا مقبوًل مما ورد يف هذا ال�صوؤال يوؤيد �صحة ما ذهبت 

اإليه الفر�صية الذي ا�صتندت عليها معطيات هذا ال�صوؤال حيث النتائج تقوم قيا�صًا ذلك. 
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الجدول )10(
أسباب عدم الرضا عن دور الفضائيات تجاه دعم الهوية العربية اإلسالمية للقدس الشريف

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
البدائل 

51727-354قلة الربامج التي تقدمها عن القد�س ال�رصيف
عدم اجلراأة يف طرح كافة الأبعاد التي تتعلق 

333221320.6بالأحداث التي جتري يف القد�س

عدم و�صع  ق�صية القد�س من �صمن اأولويات 
21625.4-365واهتمامات القنوات الق�صائية العربية

عدم الت�صدي للدعاية الإ�رصائيلية 
344131523.8وال�صهيونية باأحقيتها يف القد�س ال�رصيف

23.17-1--1اأ�صباب اأخرى اذكرها...
13181641263100املجموع

تبني تكرارات هذا اجلدول اأن ن�صبة 27% من مفردات العينة الذين ل ير�صون على دور 
الف�صائيات جتاه القد�س ال�رصيف يرجعون ال�صبب اإىل قلة الربامج التي تقدمها عن الهوية 
العربية الإ�صالمية للقد�س ال�رصيف  بن�صبة 27 %, ثم يف املرتبة التالية عدم و�صع ق�صية 
القنوات الف�صائية العربية بن�صبة 25.4%, ثم عدم  اأولويات واهتمامات  القد�س من �صمن 
 ,%23.8 بن�صبة  ال�رصيف  القد�س  يف  باأحقيتها  وال�صهيونية  الإ�رصائيلية  للدعاية  الت�صدي 
القد�س  التي جتري يف  التي تتعلق بالأحداث  الأبعاد  وتال ذلك عدم اجلراأة يف طرح كافة 
بن�صبة 20.6%.وال�صبب الأخري يف عدم ر�صاهم جتاه القنوات الف�صائيات العربية هو اأ�صباب 
اأخرى بن�صبة 3.17%. وقد يف�رص ذلك على نتاج تاأثري �صيا�صة الأنظمة احلاكمة على �صيا�صة 
رم�صان  �صهر  خالل   ) حيفا  اإىل  عائد   ( م�صل�صل  عر�س  قلة  يف  �صاهدنا  كما  الف�صائيات, 
, والذي يتكلم عن ح�صار جنني, يف حني  الف�صائية  اإل قناة املنار  1429ه� ومل تعر�صه 

معظم الف�صائيات كانت تذيع الدراما العاطفية والتاريخية التي جتلب لها الأرباح.
الجدول )11(

 العالقات العربية اإلسرائيلية الظاهرة والمخفية و تأثيرها على دور الفضائيات تجاه القدس
املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
البدائل 

6139594270نعم
152161525اأحيانا

35--3--ل
7181461560100املجموع
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من بيانات اجلدول ال�صابق ن�صتنتج اأن ن�صبة كبرية جمعت بني املوؤيدين 70% واملوؤيدين 
اأحيانًا 25% مبجموع قدره 95% تقريبُا,قد اأيدوا تاأثري العالقات العربية الإ�رصائيلية على 
العربية  ال�صيا�صة  الفعلي ملا تعاين منه  الواقع  القد�س, وهذا يعك�س  الف�صائيات جتاه  دور 
وانعكا�صها اأي�صًا على ال�صيا�صات الإعالمية للقنوات الف�صائية التي متثلها, كما اأبرزت ذلك 

نتائج  بع�س اجلداول ال�صابقة, ويوؤيد �صحة الفر�صية املعطاة على هذا ال�صوؤال لقيا�صها.

الجدول )12(
مدى قوة  تأثير العالقات  العربية اإلسرائيلية  على تأثير الفضائيات تجاه القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 
%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 
71410574375.4قوي

41151119.3-متو�صط
135.26-2--�صعيف

7181361357100املجموع

ت�صري نتائج اجلدول )12( التي جتئ مكملة لنتائج اجلدول ال�صابق له اإىل مدى قوة تاأثري 
قوية %75.4  بن�صبة  الف�صائيات,  به  تقوم  الذي  الدور  على  الإ�رصائيلية  العربية  العالقات 
ومتو�صطة التاأثري 19.3% مبجموع قدره 94.7%,كما واأن اأكرث فئات التاأييد لقوة التاأثري من 
اأفراد العينة الأكادمييني ثم القت�صاديني فالإعالميني كما اأ�صارت نتائج اجلداول ال�صابقة.

الجدول )13(
 هل يمكن للفضائيات العربية االستفادة من اإلمكانيات والتكنولوجيا الحديثة في دعم قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

415116124880نعم

21016.7-332اأحيانا

123.33-1--ل

7181461560100املجموع
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ك�صفت نتائج اجلدول )13( اأن ن�صبة كبرية من النخبة الفل�صطينية توؤكد على اإمكانية 
ال�صتفادة من الإمكانات والتكنولوجيا احلديثة يف دعم ق�صية القد�س بن�صبة 80% ون�صبة 
العينة  اأفراد  ثقة  نتائج  يوؤكد على  اأحيانًا 16.7% مبجموع قدره 96.7%, وهذا ما  اإجابة 

بالقنوات الف�صائية وخا�صة من الأكادمييني فالقت�صاديني.

الجدول )14(
 كيفية االستفادة من اإلمكانات المتوفرة لدى الفضائيات العربية  في دعم قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 
تخ�صي�س قناة ف�صائية تتبنى 

475352421.4ق�صية القد�س

زيادة اإنتاج الربامج الوثائقية 
3137183228.6عن القد�س

زيادة الزمن املخ�ص�س لبث 
357442320.5اأخبار اأو معلومات عن القد�س 

14213119.82زيادة كفاءة العن�رص الب�رصي

اإنتاج مواد اإعالمية وتوزيعها 
266332017.9على القنوات العاملية جمانًا

21.79-1-1-عوامل اأخرى اأذكرها....

1336271323112100املجموع

مفتوحة  تكون  اأن  منها  ق�صدنا  ال�صابق  اجلدول  بيانات  عنها  جتيب  التي  الأ�صئلة 
ملفردات العينة لالإجابة عليها بحرية يف اختيار العديد من البدائل لكيفية ال�صتفادة من 
اإدراك مفردات العينة من  الإمكانات املتوافرة لدى الف�صائيات, وبهدف التعرف اإىل مدى 
الواقع,  اأر�س  على  تنفذه  اأن  ي�صاهدونها  التي  الو�صيلة  من  للمطلوب  الفل�صطينية  النخبة 
لنتائج  تف�صري  نف�صه  الوقت  الف�صائيات, وكذلك هي يف  وا�صحًا خل�صائ�س  فهمًا  وعك�صت 
اجلداول ال�صابقة, وبن�صب متقاربة من بع�صها تقريبًا, وجاءت الن�صب حم�صوبة على جمموع 

الإجابات على التوايل من الأعلى اإىل الأدنى على ال�صكل الآتي:
% زيادة اإنتاج الربامج الوثائقية عن القد�س بن�صبة 28.6	•
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% تخ�صي�س قناة ف�صائية تتبّنى ق�صية القد�س بن�صبة 21.4	•
زيادة الزمن املخ�ص�س لبث اأخبار اأو معلومات عن القد�س بن�صبة 20.5	•

% اإنتاج مواد اإعالمية وتوزيعها على القنوات العاملية جمانًا بن�صبة 17.9	•
% زيادة كفاءة العن�رص الب�رصي بن�صبة 9.82	•

% عوامل اأخرى اأذكرها... بن�صبة 1.79	•

وعلى م�صتوى الفئات امل�صاركة كان الأكادمييون على راأ�س قائمة املتفاعلني مع هذا 
ال�صوؤال, حيث بلغ جمموع اإجابات العينة 112 اإجابة, ثم تليها يف الإجابة الإعالميون ثم 

القت�صاديون فال�صيا�صيون والقانونيون.
 

الجدول )15(
 الموافقة على السياسة التي تنتهجها الفضائيات العربية اآلن تجاه قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

-------موافق ب�صدة 

235-1--موافق

235241626.7موافق اأحيانا

3104252440غري موافق

254241728.3غري موافق متامًا

7181461560100املجموع

 من القراءة التحليلية للجدول )15( ن�صتنتج اأن ن�صبة كبرية جمعت بني غري املوافقة 
40% وغري املوافقة التامة 28.3% مبجموع قدره 68.3% تقريبًا, لل�صيا�صة التي تنتهجها 
الف�صائيات العربية جتاه القد�س, يف حني انعدمت املوافق ب�صدة وانخف�صت املوافق اأحيانًا 
املتاأثرة  العربية  الف�صائيات  العينة عن  اأفراد  ال�صيا�صات, وقد يف�رص ذلك بعدم ر�صا  لهذه 
اأي�صًا معرفته من  ب�صيا�صة الأنظمة احلاكمة كما بينت نتائج اجلداول ال�صابقة, وكما نريد 

نتائج اجلدول التايل.
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الجدول )16(
 أسباب عدم الموافقة  على سياسة  القنوات الفضائية  تجاه  قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

11212.2-344�صيا�صتها غري وا�صحة

331141212.2�صيا�صتها متقلبة
�صيا�صتها متاأثرة 

345121515.3باملتغريات الدولية

�صيا�صتها متاأثرة ب�صيا�صة 
375342222.4النظام احلاكم

�صيا�صتها متاأثرة بالإعالم 
2231199.18الغربي

224111010.2�صيا�صتها متاأثرة بالعوملة
�صيا�صتها متاأثرة بالهيمنة 

376111818.4الأمريكية

-------اأ�صباب اأخرى اأذكرها

19292881498100املجموع

تامة  بحرية  العينة  اأفراد  اختارها  التي  الأ�صباب  اإىل  ت�صري   )16( اجلدول  بيانات 
ومفتوحة على اختيار اأكرث من اإجابة لعدم موافقة املبحوثني على ال�صيا�صات التي تنتهجها 

الف�صائيات جتاه القد�س والتي جاءت مرتبة من الأعلى اإىل الأدنى على النحو الآتي:
% �صيا�صتها متاأثرة ب�صيا�صة النظام احلاكم بن�صبة 22.4	•

% �صيا�صتها متاأثرة بالهيمنة الأمريكية بن�صبة 18.4	•
% �صيا�صتها متاأثرة باملتغريات الدولية بن�صبة 15.3	•

% �صيا�صتها غري وا�صحة بن�صبة 12.2	•
% �صيا�صتها متقلبة بن�صبة 12.2	•

% �صيا�صتها متاأثرة بالعوملة بن�صبة 10.2	•
% �صيا�صتها متاأثرة بالإعالم الغربي بن�صبة 9.18	•

واملالحظ التاأكيد على مدى تاأثري �صيا�صة الأنظمة احلاكمة على �صيا�صة الف�صائيات 
�صحة  لتاأكيد   ,%22.4 ن�صبة  باأعلى  ال�صوؤال  هذا  اإجابة  يف  العينة  اأفراد  ذلك  عن  عرب  كما 

الفر�صية املعطاة لهذا ال�صوؤال, وعلى ما جاءت به نتائج اجلداول ال�صابقة.
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الجدول )17(
 تأثير األنظمة الحاكمة على سياسة الفضائيات العربية تجاه قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

615116114981.7توؤثر

41118.3-133توؤثر اأحيانًا

-------ل توؤثر

7181461560100املجموع

 من بيانات هذا اجلدول والذي ق�صدنا من طرحه قيا�س اجتاه العينة نحو تاأثري الأنظمة 
احلاكمة على �صيا�صة الف�صائيات العربية جتاه ق�صية القد�س, يت�صح اأنها توؤثر وتوؤثر اأحيانًا 
قد بلغت يف جمموعها 100%, وهذا يوؤكد على �صحة قيا�س الفر�صية يف معطيات هذا ال�صوؤال, 
وعلى تاأكيد للنتائج التي جاءت بها اجلداول ال�صابقة.وقد يرجع ذلك اإىل تركيز الف�صائيات 
العربية على �رصح وتف�صري ما يريد النظام واإجنازاته يف حدود القطرية ال�صيقة, ففي الغالب 

يكون النظام ال�صائد وتلميعه يف اأولويات القنوات الف�صائية قبل اأي ق�صية اأخرى.
الجدول )18(

 أسباب تأثير األنظمة السياسية الحاكمة على سياسة الفضائيات العربية تجاه قضية القدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

484462627.7اأنظمة ا�صتبدادية ظاملة

6118263335.1اخلوف من الهيمنة الأمريكية
�صعف �صيا�صة املوؤ�ص�صات 

27482122.3الإعالمية نف�صها

اجتاه ال�صيا�صية الإعالمية 
1313.8-2632لالأنظمة احلاكمة نحو القطرية

11.06---1-اأ�صباب اأخرى اأذكرها

14331982094100املجموع
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�صيا�صة  على  ال�صيا�صة  الأنظمة  تاأثري  اأ�صباب  ال�صوؤال  هذا  عن  العينة  اإجابات  عك�صت 
ل�صيا�صة  وا�صحًا  واإدراكًا  فهمًا  يعك�س  مبا  القد�س,  ق�صية  دعم  جتاه  العربية  الف�صائيات 
الأنظمة احلاكمة من قبل النخبة الفل�صطينية جتاه الف�صائيات العربية, والتي جاءت على 
النحو  الأدنى يف ن�صب حم�صوبة على جمموع الإجابات وذلك على  اإىل  الأعلى  التوايل من 

التايل: 
% اخلوف من الهيمنة الأمريكية بن�صبة 35.1	•

% اأنظمة ا�صتبدادية ظاملة بن�صبة 27.7	•
% �صعف �صيا�صة املوؤ�ص�صات الإعالمية نف�صها بن�صبة 22.3	•

% اجتاه ال�صيا�صية الإعالمية لالأنظمة احلاكمة نحو القطرية بن�صبة 13.8	•
اأ�صباب اأخرى اأذكرها بن�صبة %1.06	•

اأفراد  خلوف من الهيمنة الأمريكية وا�صحة بن�صبة 35.1%,حيث يبدو �صمنيًا رف�س 
الأنظمة  تاأثري  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  هي  اأنها  على  اأكدوا  ولهذا  الهيمنة,  هذه  ملثل  العينة 
ال�صيا�صية احلاكمة على �صيا�صة الف�صائيات العربية, وعلى م�صتوى فئات النخبة الفل�صطينية 

اأكرثهم اختياراً لهذا ال�صبب هم الأكادمييون.

الجدول )19(
هل استطاعت السياسة اإلعالمية للفضائيات العربية دعم قضية القدس دولياً

 

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة
البدائل 

11246.67--نعم
123271525اأحيانا

61610364168.3ل
7181461560100املجموع 

للقنوات  الإعالمية  ال�صيا�صة  ا�صتطاعت  اإىل عدم  ت�صري  بيانات اجلدول )19(  تكرارات 
الف�صائية دعم ق�صية القد�س دوليًا بن�صبة تفوق ثلثي اأفراد العينة بلغت 68.3% باملقارنة 
مع اأفراد العينة الذين يرون اأنها ا�صتطاعت بن�صبة 6.67% وا�صتطاعت اأحيانًا 25% مبجموع 

قدره 31.67 %, وهي ن�صبة قليلة باملقارنة مع عدم ا�صتطاعتها دعم الق�صية دوليًا.
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الجدول )20(
أسباب عدم استطاعت السياسة اإلعالمية للفضائيات العربية دعم قضية القدس دولياً

 

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 
عدم زيادة الهتمام العاملي 

137121416.3بق�صية القد�س

مل يحد من التهديدات الأمريكية 
331221112.8بنقل �صفارتها اإىل القد�س

عدم توقف احلفريات 
2412910.5-الإ�رصائيلية حتت امل�صجد القد�س

عدم اكرتاث اإ�رصائيل بالقدرات 
285221922.1العربية الإ�صالمية

هدم اأجزاء من باب املغاربة 
224121112.8وا�صتمرار احلفر

ل يوجد تعاطف دويل مع ق�صية 
135111112.8القد�س

غري �صادقة يف تناولها لق�صية 
1011.6-3322القد�س

13.23-1---اأ�صباب اأخرى اأذكرها

122428111186100املجموع

جاءت نتائج اجلدول )20( لتو�صح اأ�صباب عدم ا�صتطاعة ال�صيا�صة الإعالمية للف�صائيات 
دعم ق�صية القد�س دوليًا, وترك هذا ال�صوؤال  �صاحة مفتوحة اأمام اأفراد العينة لختيار العديد 
من الإجابات دون تقيد باختيارات حمددة, بهدف معرفة اإدراك اأفراد العينة لتلك الأ�صباب 
واأكرثها قبوًل, فكان اإجمايل عدد الإجابات 86 اإجابة, وجاءت الن�صب حم�صوبة على جمموع 

الإجابات على النح�و الآتي من الأعلى اإىل الأدنى:
.% عدم اكرتاث اإ�رصائيل بالقدرات العربية الإ�صالمية بن�صبة 22.1	•

.% عدم زيادة الهتمام العاملي بق�صية القد�س بن�صبة 16.3	•
.% هدم اأجزاء من باب املغاربة وا�صتمرار احلفر بن�صبة 12.8	•

.% ل يوجد تعاطف دويل مع ق�صية القد�س بن�صبة 12.8	•
.% مل يحد من التهديدات الأمريكية بنقل �صفارتها اإىل القد�س بن�صبة 12.8	•
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.% غري �صادقة يف تناولها لق�صية القد�س ن�صبة 11.6	•
% عدم توقف احلفريات الإ�رصائيلية حتت امل�صجد القد�س بن�صبة 10.5	•

.% اأ�صباب اأخرى اأذكرها.... بن�صبة 3.23	•
الجدول )21(

 المعوقات التي تواجه الفضائيات في دعمها  للهوية العربية اإلسالمية للقدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

376.67-121نق�س يف الإمكانات

376.67--13نق�س يف كفاءة العن�رص الب�رصي
قلة الكوادر العربية الإعالمية 

املتخ�ص�صة يف جمال اإعداد 
الربامج الوثائقية

44-121110.5

414113114341تاأثري ال�صيا�صة العاملية اجلديدة
عدم وجود �صيا�صية اإعالمية 

596342725.7وا�صحة

176.67-231نق�س يف الإمكانات التكنولوجية

32.86--21-معوقات اأخرى اذكرها

173720724105100املجموع

يف اجلدول )21( ق�صدنا من ال�صوؤال اأن يكون مفتوحًا اأمام مفردات العينة لختيار اأكرث 
من بديل من املعوقات دون  تقيد اأو حتديد الإجابة, بهدف معرفة اإدراك النخبة الفل�صطينية 
لأهم املعوقات التي تواجه القنوات الف�صائية العربية يف دعمها للهوية العربية, واأكرثها 
قبوًل عند اأفراد العينة, فجاءت الن�صب حم�صوبة على جمموع الإجابات 105 على التوايل من 

الأعلى اإىل الأدنى على النحو الآتي:
.% تاأثري ال�صيا�صة العاملية اجلديدة بن�صبة 41	•

.% عدم وجود �صيا�صية اإعالمية وا�صحة بن�صبة 25.7	•
اإعداد الربامج الوثائقية بن�صبة  	•قلة الكوادر العربية الإعالمية املتخ�ص�صة يف جمال 

.%10.5
.% نق�س يف الإمكانات بن�صبة 6.67	•
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.% نق�س يف كفاءة العن�رص الب�رصي بن�صبة6.67	•
.% نق�س يف الإمكانات التكنولوجية بن�صبة6.67	•

.% معوقات اأخرى اذكرها بن�صبة 2.86	•
وقد جاء الأكادمييون على راأ�س قائمة النخبة الفل�صطينية تفاعاًل مع هذا ال�صوؤال,  ثم 

القت�صاديون, الإعالميون, فالقانونيون, ثم  ال�صيا�صيون.
الجدول )22(

 كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه الفضائيات في دعمها للهوية  العربية  اإلسالمية للقدس

املجموعاقت�صادي�صيا�صياإعالمياأكادمييقانوينالوظيفة 

%ككككككالتكرار والن�صبة

البدائل 

5116.67-132التزود بالتكنولوجيا احلديثة

256262112.7تقدمي الربامج التي ت�رصح ق�صية القد�س
تبني مهرجانات الأفالم الوثائقية التي 

تف�صح �صيا�صات اإ�رصائيل يف تهويد 
القد�س

389283018.2

خماطبة العامل بلغته عند �رصح ق�صية 
568152515.2القد�س

�صدق الف�صائيات العربية يف معاجلتها 
467262515.2لق�صية القد�س

268342313.9اتباع �صيا�صة اإعالمية وا�صحة

الت�صدي الإعالمي لالأطماع ال�صهيونية 
468252515.2يف املنطقة العربية

53.03--41-عوامل اأخرى اأذكرها....

2144491239165100املجموع

الف�صائيات  تغلب  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  التي  العوامل   )22( اجلدول  بيانات  تو�صح 
العربية  الهوية  اأن تكون نواة لتفعيل دورها يف دعم  التي تواجها, وميكن  على املعوقات 
الن�صب  اإجابة, فجاءت   الإ�صالمية للقد�س, حيث ترك للمبحوثني حرية الختيار لأكرث من 
اإىل  الأعلى  من  البدائل  على  موزعة  اإجابة   165 البالغة  الإجابات  جمموع  على  حم�صوبة 

الأ�صفل على النحو الآتي: 
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القد�س  اإ�رصائيل يف تهويد  �صيا�صات  التي تف�صح  الوثائقية  الأفالم  	•تبني مهرجانات 
بن�صبة %18.2.

.% خماطبة العامل بلغته عند �رصح ق�صية القد�س بن�صبة 15.2	•
.% �صدق الف�صائيات العربية يف معاجلتها لق�صية القد�س بن�صبة 15.2	•

.% الت�صدي الإعالمي لالأطماع ال�صهيونية يف املنطقة العربية بن�صبة 15.2	•
.% اتباع �صيا�صة اإعالمية وا�صحة بن�صبة 13.9	•

.% تقدمي الربامج التي ت�رصح ق�صية القد�س بن�صبة 12.7	•
.% التزود بالتكنولوجيا احلديثة بن�صبة 6.67	•

.% عوامل اأخرى اأذكرها.... بن�صبة 3.03	•
يت�صح من نتائج اجلدول ال�صابق باأن العوامل متفاوتة بن�صب ب�صيطة عن بع�صها, اإل 
اأنه لوحظ تركيز راأي املبحوثني الأكرب على تبني الف�صائيات ملهرجانات  الأفالم الوثائقية 
بن�صبة  احلديثة  بالتكنولوجيا  التزود  18.2%.واأقلها  بن�صبة  اإ�رصائيل  �صيا�صة  تف�صح  التي 
3.03%. وقد يرجع اإىل توافر التكنولوجيا اإذا ما �صعت الف�صائيات اإىل احل�صول عليها, فهي 
غري حمتكرة لأحد الآن, يف حني اإن اإعداد الأفالم الوثائقية مكلف, كما اأنه يحتاج ملوافقة 
ال�صلطات على بثها, وهذا ل يتفق مع نتائج الدرا�صة حول التاأثري ال�صلبي لالأنظمة احلاكمة 
حيث  الأولويات  وترتيب  الثقايف  الغر�س  نظرية  مع  يتفق  وهذا  الف�صائيات,  �صيا�صة  على 
الرتكيز على الأفالم الوثائقية من خالل املهرجانات يوؤدي يف النهاية اإىل لفت نظر كثري 

من ال�صعوب لق�صية القد�س ال�رصيف.

مناقشة نتائج الدراسة:
بحثت هذه الدرا�صة كيفية تفعيل دور الف�صائيات يف دعم الهوية العربية الإ�صالمية 
للقد�س ال�رصيف من خالل حتليل لراأي النخبة الفل�صطينية, حول ال�صيا�صات التي تنتهجها 
هذه الف�صائيات وترتيب اأولوياتها واهتمامها جتاه ق�صية القد�س ال�رصيف, ومعرفة دورها 
ق�صية  دعم  يف  احلديثة  والتكنولوجيا  والب�رصية  املالية  اإمكاناتها  من  ال�صتفادة  وكيفية 
القد�س ال�رصيف, واملعوقات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها, حيث بينت نتائج الدرا�صة 
اأن معظم اأفراد العينة من النخبة ت�صاهد بن�صبة 58.3%, وت�صاهد اأحيانًا 41.7%  مبجموع 
ن�صبة 100%, وببحث العالقة بني امل�صاهدة والهتمام, بينت نتائج الدرا�صة اأن ن�صبة %70 
من اأفراد العينة من النخبة الفل�صطينية ترى اأن الف�صائيات العربية تهتم بق�صية دعم الهوية 
العربية الإ�صالمية للقد�س,وهذه النتيجة توؤكد على �صحة فر�صية ترتيب اأولويات واهتمام 
الف�صائيات بق�صية الهوية العربية الإ�صالمية للقد�س ال�رصيف زاد من م�صاهدة النخبة لها, 

واأن امل�صاهد يعتمد على الف�صائيات العربية يف احل�صول على معلوماته عنها. 
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كما اأن درجة قوة هذا الهتمام كانت متو�صطة بن�صبة 55.1%, وجاءت قناة فل�صطني 
الف�صائية يف املرتبة الأوىل من حيث اأكرث القنوات اهتماًما وترتيًبا اأولويات الق�صية حيث 
الهتمام  يف  تلتها  46.7%,ثم  بن�صبة  اإعالمية  كو�صيلة  الفل�صطينية  النخبة  عليها  تعتمد 
اأ�صباب عدم الهتمام عند  اأن  الدرا�صة  الإخبارية بن�صبة 40%, وبينت نتائج  قناة اجلزيرة 
الف�صائيات ح�صب راأي اأفراد العينة من النخبة الفل�صطينية يرجع اإىل تاأثري الأنظمة احلاكمة 
اإمكانية قيامها بدعم  العربية يف  الف�صائيات  اأحيانًا يف  النخبة تثق  بن�صبة 23.2%. واأن 
ق�صية القد�س ال�رصيف بن�صبة 51.7%, بدرجة متو�صطة بن�صبة 48.7%, وهذه النتيجة توؤيد 
�صحة الفر�صية القائلة باأن اهتمام الف�صائيات العربية بق�صية القد�س ال�رصيف عمل على 

بناء اأجندة النخبة الفل�صطينية وثقتها بها.
اأو�صحت نتائج الدرا�صة اأي�صًا اأن النخبة غري را�صية عن الدور  الذي تقوم به الف�صائيات 
حاليًا يف دعمها لق�صية  القد�س ال�رصيف بن�صبة 61.7%, واأن اأ�صباب عدم الر�صا تكمن يف 
قلة الربامج التي تقدمها, والتي تعمل على ف�صح �صيا�صات التهويد التي تقوم بها اإ�رصائيل 
للقد�س ال�رصيف بن�صبة 27%, وهذه النتيجة اأكدت �صحة الفر�صية التي جاءت يف املعطيات  
ال�رصيف  للقد�س  الإ�صالمية  العربية  الهوية  بق�صية  العربية  الف�صائيات  اهتمام  عدم  وهي 
على  توؤكد  الدرا�صة  نتائج  جاءت  دورها.وكما  على  الفل�صطينية  النخبة  ر�صا  عدم  من  زاد 
اأن للعالقات العربية الإ�رصائيلية الظاهرة واملخفية توؤثر اأحيانًا بن�صبة 70%, ولها تاأثرياً 
قوية   بدرجة  يكون  التاأثري  هذا  واأن  العينة,  اأفراد  من   %100 قدره  مبجموع   ,%30 بن�صبة 
الإ�رصائيلية  العربية  العالقات  اأن  القائلة  الفر�صية  �صحة  على  يدلل  وهذا   ,%75.4 بن�صبة 

الظاهرة واملخفية لها تاأثرياً على عدم فاعلية دور الف�صائيات يف دعم القد�س ال�رصيف.
وبينت النتائج اأن باإمكانية القنوات الف�صائية العربية ال�صتفادة من التكنولوجيا احلديثة 
املتوفرة لديها يف دعم ق�صية  القد�س بن�صبة 80%, وذلك من خالل زيادة الربامج الوثائقية 
بن�صبة 28.6%.كما اأو�صحت نتائج الدرا�صة اأن اأفراد العينة من النخبة الفل�صطينية غري موافقة 
على ال�صيا�صات التي تنتهجها الف�صائيات العربية جتاه القد�س ال�رصيف بن�صبة 40%, واأن عدم 
املوافقة هذه يرجع  اإىل تاأثر �صيا�صات الف�صائيات بالأنظمة  احلاكمة بن�صبة 22.4%, فال نقلل 
املكونات  وتنمية  وزرع  غر�س  على  تعمل  التي  الجتماعية  واأثارها  التكنولوجيا  اأهمية  من 
املعرفية والنف�صية التي تقوم بها القنوات الف�صائية والتكنولوجيا احلديثة يف امل�صاهد نتيجة 

تعر�صه لها وتوظيفها يف غر�س  ق�صية القد�س يف ثقافته ومعتقداته وقيمه واأخالقه.
كما اأو�صحت الدرا�صة اأن �صيا�صة الأنظمة احلاكمة توؤثر على �صيا�صة الف�صائيات بن�صبة 
81.7%, وتوؤثر اأحيانًا 18.3%, مبجموع قدره 100%, واأن �صبب هذا التاأثري يرجع اإىل خوف 
هذه الأنظمة من  الهيمنة الأمريكية بن�صبة 35.1%, وهذه النتيجة توؤيد �صحة الفر�صية التي 
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تقول باأن �صيا�صة الأنظمة احلاكمة تلعب دوراً اأ�صا�صيًا يف التحكم يف ال�صيا�صات الإعالمية 
للف�صائيات العربية.  

واأو�صحت  نتائج الدرا�صة عدم ا�صتطاعت القنوات الف�صائية دعم ق�صية القد�س دوليًا 
وذلك بن�صبة 68.3% من اأفراد العينة, ويف راأيهم اأن ال�صبب يرجع اإىل عدم اكرتاث اإ�رصائيل 
بالقدرات العربية الإ�صالمية بن�صبة 22.1%.واأن اأهم املعوقات التي تواجه الف�صائيات يف 
دعمها لق�صية القد�س ال�رصيف هي تاأثرها بال�صيا�صة العاملية اجلديدة بن�صبة 41%, حيث 
ميكن التغلب على ذلك من خالل عمل مهرجانات لالأفالم الوثائقية التي تف�صح ال�صيا�صة 

الإ�رصائيلية التي تنتهجها يف تهويد للقد�س بن�صبة %18.2.

التوصيات: 
من خالل ما تقدم تو�صى الدرا�صة مبا ياأتي: 

جتاه  الإعالمية  �صيا�صتها  يف  اخللل  العربية  الف�صائيات  ت�صحيح  �رصورة  1 .
الق�صايا العربية والإ�صالمية والق�صية الفل�صطينية بعامة وق�صية القد�س ال�رصيف 

بخا�صة.
وت�صلطها  احلاكمة  الأنظمة  ا�صتبداد  من  التخل�س  على  الف�صائيات  تعمل  اأن  2 .
القد�س  كق�صية  والقومية  امل�صريية  الق�صايا  ح�صاب  على  اأغرا�صها  خدمة  يف 
عن  فعاًل  م�صتقلة  ف�صائية  قنوات  اإن�صاء  خالل  من  امل�صتطاع,  بقدر  ال�رصيف 

الأنظمة القائمة.
قيام الف�صائيات باإنتاج الأفالم الوثائقية التي تف�صح �صيا�صة اإ�رصائيل العن�رصية  3 .
يف فل�صطني وخا�صة فيما تنتهكه من اأعمال حفر تهدد وجود امل�صجد الأق�صى 

ال�رصيف, وذلك من خالل عمل املهرجانات التي تروج لهذه الأفالم.
زيادة الدعم املايل والب�رصي لزيادة فاعلية الف�صائيات ودورها يف دعم الق�صايا  4 .

العربية والإ�صالمية وعلى راأ�صها ق�صية القد�س وامل�صجد الأق�صى ال�رصيف.
ال�رصيف من تهديد وتهويد من  القد�س  باأ�رصه وتو�صيح ما يعانيه  العامل  خماطبة  5 .
بحق  موؤامراته  وك�صف  الدويل  العام  الراأي  اأمام  وتعريته  ال�صهيوين,  الكيان  قبل 
ال�صعب الفل�صطيني والقد�س على وجه اخل�صو�س, من خالل برامج اإعالمية معدٌّ لها 

ب�صكل جيد. 
القنوات  على  وتوزيعها  ال�رصيف  القد�س  عن  اإعالمية  مواد  اإنتاج  على  العمل  6 .

العاملية جمانًا.
وت�رصح  ال�رصيف  القد�س  عن  الوثائقية  الربامج  تقدم  ف�صائية  قناة  تخ�صي�س  7 .

اأهميتها الدينية والثقافية وال�صيا�صية بالن�صبة للعرب وامل�صلمني.
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